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ການປະຊຸມວິ ສາມັນ 
ວັນພະຫັດທີ  26 ເດື ອນພຶດສະພາ ປີ  2022 ເວລາ 6:00 ໂມງແລງ 

  
ສ າລັບການເຂ ົ້ າຮ່ວມປະຊຸມສະເໝືອນຈິ ງ: 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960 
Meeting Passcode: 92101 

 
ສ າລັບການເຂ ົ້ າຮ່ວມປະຊຸມທາງໂທລະສັບ: 
ໂທເບີ : (669) 900-6833 ຫ ື  (888) 475-4499 

ID ສ າລັບເວັບບີ ນາ: 895 9105 8960# 
ID ຂອງຜ ົ້ ເຂ ົ້ າຮ່ວມ: ບ ່ ຕົ້ ອງນ າໃຊົ້ , ໂທເບີ  # 
ລະຫັດເຂ ົ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 92101# 

 

 
ເພ່ືອຂ ເວ ົ້ າລ ມຕາມລະບຽບວາລະການປະຊຸມໃນມື ົ້ ນີ ົ້ , ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມຄ າຮົ້ ອງຂ ທາງອອນລາຍໄດົ້ ທີ່   

www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.  
ການປະກອບແບບຟອມກ່ອນການປະຊຸມຈະເລີ່ ມຕ ົ້ ນແມ່ນມີ ປະໂຫຍດຕ ່ ການວາງແຜນ.  
ຄ າຮົ້ ອງຂ ເພ່ືອເວ ົ້ າລ ມທີ່ ນ າສ ່ ງໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຈະໄດົ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫົ້ ເວ ົ້ າລ ມໄດົ້ . 

 

 

 
1. ເລີ່ ມເປີ ດການປະຊຸມ 
 
2. ເອີ ົ້ ນຊື່ ຜ ົ້ ເຂ ົ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ 
 
3. ການອະນຸມັດບ ດລາຍງານການປະຊຸມວິ ສາມັນ ທີ່ ໄດົ້ ປະຊຸມເມື່ ອວັນທີ  28 ເດື ອນມີ ນາ ປີ  2022 

 
4. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດົ້ ໃນການອະນຸມັດມະຕິທີ່ ປະຊຸມເພ່ືອອະນຸຍາດໃຫົ້ ສື ບຕ ່ ການເຂ ົ້ າຮ່ວມປະ

ຊຸມຂອງປະຊາຊ ນຈາກທາງໄກ 
 

5. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດົ້ ໃນການໃຫົ້ ສັດຕະຍາບັນໃນການດັດແກົ້ ສັນຍາການໃຫົ້ ບ ລິ ການ      
ດົ້ ານກ ດໝາຍກັບບ ລິ ສັດ Colantuono, Highsmith & Whatley 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກໄປຈ ນຮອດວັນທີ  31 ເດື ອນທັນວາ 2024 

 
6. ການອັບເດດກ່ຽວກັບງ ບປະມານສ າລັບກິດຈະກ າຂອງຄະນະກ າມະການ 

 

7. ຢຸດພັກການປະຊຸມເພ່ືອເຮັດການປະຊຸມແບບປິ ດ 
 

A. ການປະຊຸມກັບທີ່ ປຶ ກສາດົ້ ານກ ດໝາຍ – ການດ າເນີ ນຄະດີ ທີ່ ມີ ຢ ່ ແລົ້ ວ 
(Paragraph (1) of subdivision (d) of Section 54956.9) 
Chaldean Coalition v. County of San Diego Independent Redistricting Commission; San Diego 
Superior Court, Case No. 37-2022-00008447-CU-WM-CTL 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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8. ກັບຄື ນມາປະຊຸມແບບເປີ ດ  
ການປະກາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃນການປະຊຸມແບບປິ ດທີ່ ສາມາດລາຍງານໃຫົ້ ຊາບໄດົ້  

 
9. ປິ ດການປະຊຸມ  

 

ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອສ າລັບຜ ູ້ ມີຄວາມພິການ:  
ມີລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີີ້ ແລະບົດບັນທຶກການປະຊຸມໃນຮູບແບບທີີ່ ເປັນທາງເລືອກໃຫີ້ຕາມທີີ່ ທີ່ ານຮີ້ອງຂໍ. 
ກະລຸນາຕິດຕໍີ່ ຫີ້ອງການສະໝຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລທີີ່ ເບີ (619) 531-5434 ຖີ້າທີ່ານມີຄໍາຖາມ 
ຫ ື ຕີ້ອງການຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ກີ່ ຽວຂີ້ອງກັບຄວາມພິການ. 
ຂໍແນະນໍາໃຫີ້ບຸກຄົນທີີ່ ຕີ້ອງການນາຍພາສາແປພາສາມືຕິດຕໍີ່ ກັບເຈົີ້ າໜີ້ າທີີ່ ປະສານງານຂອງ Countywide ADA Title II ທີີ່ ເບີ  (619) 531-
4908. ທີ່ານຄວນຍືີ່ ນຄໍາຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫ ື ຂໍຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອໃນຂອບເຂດທີີ່ ເປັນໄປໄດີ້ຍີ່ າງສົມເຫດສົມຜົນລີ່ວງໜີ້ າຢີ່າງໜີ້ອຍ 72 
ຊົີ່ ວໂມງກີ່ອນການປະຂຸມເພືີ່ ອໃຫີ້ສາມາດຈັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫີ້ທີ່ານໄດີ້ .  
ບໍລິເວນດີ້ານໜີ້ າຂອງຫີ້ອງປະຊຸມແມີ່ນຈັດໄວີ້ ສໍາລັບບຸກຄົນທີີ່ ຕີ້ອງການນໍາໃຊີ້ລົດເຂັນຫ ື ອຸປະກອນຊີ່ວຍເຫ ື ອຢີ່າງອືີ່ ນເພືີ່ ອໃຫີ້ສາມາດເຂົີ້ າຮີ່ວມປະຊຸ

ມໄດີ້ .  
ຄ າແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມແລະການແປພາສາໃນການປະຊຸມ:  
ມີລະບຽບວາລະການປະຊຸມສະໜອງໃຫູ້ ເປັນພາສາຕ່າງໆດ່ັງຕ ່ ໄປນີູ້ : ພາສາອັງກິດ, ພາສາອາຫ ັ ບ, ພາສາຈີນ, ພາສາຍ່ີປຸ່ນ, ພາສາ   
ເກາຫ ີ , ພາສາລາວ, ພາສາສະເປນ, ພາສາຕາກາລັອກ ແລະພາສາຫວຽດນາມ ທາງອອນລາຍທີີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting. 
ບຸກຄົນໃດທີີ່ ຕີ້ອງການຄໍາແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມເປັນພາສາອືີ່ ນເພີີ່ ມເຕີມ, ຂໍແນະນໍາໃຫີ້ໂທຫາເບີ (619) 409-3003 ຫ ື ສົີ່ ງອີເມວໄປທີີ່  
redistricting@sdcounty.ca.gov. ຈະສະໜອງເອກະສານຄໍາແປເປັນພາສາອືີ່ ນເພີີ່ ມເຕີມໃຫີ້ຕາມຄໍາຮີ້ອງຂໍເທົີ່ ານັີ້ ນ 
ແລະຈະສະໜອງໃຫີ້ໂດຍໄວທີີ່ ສຸດເທົີ່ າທີີ່ ຈະເຮັດໄດີ້ຢີ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ບຸກຄົນໃດທີີ່ ຕີ້ອງການໃຫີ້ມີການແປພາສາສົດໃນການປະຊຸມ, 
ຂໍແນະນໍາໃຫີ້ໂທຫາເບີ (619) 409-3003 ຫ ື ສົີ່ ງອີເມວໄປທີີ່  redistricting@sdcounty.ca.gov ຢີ່າງໜີ້ອຍ 24 ຊົີ່ ວໂມງກີ່ອນການປະຊຸມ  
ທາງຄາວຕີີ້  San Diego ຍັງສືບຕໍີ່ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ (California Department of Public 
Health) ເຊິີ່ ງກໍານົດໃຫີ້ບຸກຄົນທີີ່ ຍັງບໍີ່ ໄດີ້ ຮັບວັກຊີນໃສີ່ໜີ້ າກາກໃນເວລາທີີ່ ຢູີ່ ໃນອາຄານ. 
ທາງຄາວຕີີ້ ຍັງປະຕິບັດຕາມ         ຄໍາແນະນໍາຂອງສູນຄວບຄຸມແລະປີ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍີ່  (Centers for Disease Control and 
Prevention) ເຊິີ່ ງແນະນໍາໃຫີ້       ທຸກຄົນໃສີ່ໜີ້ າກາກໃນເວລາທີີ່ ຢູີ່ ໃນສະຖານທີີ່ ສາທາລະນະ 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈະໄດີ້ ຮັບວັກຊີນແລີ້ວຫ ື ຍັງບໍີ່ ທັນໄດີ້ ຮັບກໍີ່ ຕາມ.    
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